
 
 

ÖZELLİKLER

• Paraben İçermez

NASIL KULLANILIR

• Göz ve dudak çevresine dairesel hareketlerle ve tamamen emilinceye kadar
hafifçe vurarak uygulayın.

Anubismed_HA+ 
HYALURONIC EYE CONTOUR  

ÜRÜN AÇIKLAMASI

SONUÇLAR

• Özellikle gözlerin ve dudakların etrafındaki alanı tedavi eder.
• Suyu tutarak transepidermal su kaybını önler.
• Cildin gerginliğini ve kuruluğunu azaltır ve cildin elastikiyetini arttırır.
• Kırışıklıkların sayısını azaltan ekstra hidrasyon katkısı.
• Parlak son görünüm.

Özellikle göz ve dudak çevresindeki bölgeyi tedavi eden 
serum dokulu ve hızlı emilim sağlayan konsantre. 

Farklı ağırlıktaki hyaluronik asit moleküllerine dayanan 
formülasyonu, dokudaki su rezervlerinde bir artış 
sağlayarak, bu bölgelerdeki kırışıklıkların sayısını azaltan 
ekstra hidrasyon sağlar.
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• Göz çevresine özgü hızlı emilim sağlayan emülsiyon. Beyaz renk.
• pH: 5,8-7,0
• Yoğunluk: 0,960-1,030

ÜRÜN TANITIMI

Boyut: 15ml'lik tüp. 
Koruma koşulları: 2 ° C ile 25 ° C arasında
Ürünü kullanmaktan kaçının:

• zeminle doğrudan temas halinde
• bir ısı kaynağı veya nem yakınında
• güneş ışığı ile doğrudan temas halinde

Bir kez açılınca: 9 ay boyunca stabil kalır. 



Hyaluronic Acid 

Shea butter 

Grapeseed oil 

Vitamin E 

Argan Oil 
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Aloe Barbadensis 
Leaf  Juice 

• Derinin farklı katmanlarında uygun bir hidrasyon sağlayan
çeşitli moleküler ağırlıkta hyaluronik asit kombinasyonu.

• Derideki suyu yakalar ve tutar, derinlemesine nemlendirir ve
hücre dışı matrisi onarır.

• Transepidermal su kaybını önleyen ve yüzeyde ve derinlikte
optimal bir hidrasyon seviyesi sağlayan hücre birleşmesini
iyileştirir.

• Dermisin mikrosirkülasyonunu arttırır.
• Esnekliği arttırır ve kırışıklıkları azaltır.
• Yara izlerini azaltır.
• Koruyucu.
• Antioksidan ve yaşlanma karşıtı etki

• Müsilaj içerisindeki zenginliğinden dolayı suyu tutma kabiliyeti
sayesinde nemlendirici, besleyici ve yatıştırıcı özellikler.

• Mineraller ve vitaminlerdeki içeriği, cilt yaşlanmasına karşı
mücadelede özellikle faydalı olmasını sağlar.

• Cildi derinlemesine onarır.
• Glikoproteinler ve gama-linolenik asit, cildin tahrişinin etkilerini

hafifletmek için temel olan yatıştırıcı özellikler sağlar.

• Mükemmel nemlendirme ve yumuşatıcı kapasite.
• Tokoferoller (E vitamini) gibi antioksidanlar içerir
• iltihabı azaltır
• Ultraviyole radyasyonu (UV) absorbe etme yeteneği
• Cilt proteinlerini parçalayan enzimleri inhibe ederek cilt

yaşlanmasının etkilerini önler.

• Epidermisi yumuşatır.
• Büyük gözenekleri gideren yabancı maddeleri temizler

ve emer.
• Parlaklık ve sakinlik sağlar

• Güçlü cilt temizleyici.
• Aynı zamanda iyi bir hücre yenileyicidir.
• Yüksek antioksidan içeriği, Argan Yağı'nın vücudu serbest

radikallerin zararlı etkilerinden koruduğu için güçlü bir kırışıklık
önleyici haline gelmesini sağlar.

• Cildin rejeneratif gücü, güneş yanığından kaynaklanan
rahatsızlıkları önlemek için iyi bir çaredir.

• Aynı zamanda akne, sedef hastalığı ve nörodermitiyi ortadan
kaldırmak için bir yardımcıdır.

BİLEŞENLER


